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1. RELATÓRIO 
 
1.1  Versam os autos sobre as contas da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, exercício de 2007. 
 

1.2  Auditadas in loco pela 4ª Diretoria de 

Fiscalização, que apresentou o relatório de fls. 21/57 e, 

na conclusão de seu trabalho apontou as seguintes falhas: 

a) Planejamento e Execução Física (fls. 22/23) 

– A LDO não prescreve critérios para concessão de auxílios, 

subvenções e contribuições e outros repasses ao terceiro 

setor e não demonstra previsão específica para as políticas 

de pessoal que aumentam a despesa pública. 

b) Realização Operacional - Criação, Expansão e 

Aprimoramento da Ação do Governo Municipal (fl. 23) – Não 

entrega dos demonstrativos referentes aos investimentos, 

nos termos do artigo 1º, I, “a” das Instruções n. 02/07, 

impossibilitando a análise do item. 

c) Dívida Ativa (fl. 24) – Cobrança ineficaz. 

d) Multas de Trânsito (fls. 25/26) – Despesas 

aplicadas em desacordo com o artigo 320 do Código 

Brasileiro de Trânsito. Recolhimento em atraso das guias do 

FUNSET, sem justificativas. 

e) Aplicação no Ensino (fls. 27/30) – Valor 

apurado pela Auditoria após as glosas efetuadas (23,80%) em 
contrariedade ao índice Constitucional. Demonstração 

negativa do saldo do FUNDEF sem justificativas. Falta de 

Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Não 

aplicação total do FUNDEB no exercício, sem, contudo, 

empenhar o saldo remanescente no exercício seguinte. Restos 

a Pagar não liquidados até 31-01-08. 

f) Despesas com Saúde (fls. 30/31) – Restos a 

Pagar não liquidados até 31-01-08. 



g) Outras Despesas (fls. 33/35) – Despesas com 

água e esgoto acima do razoável. Despesas com Adiantamentos 

que deveriam ser licitadas. 

h) Resultado da Execução Orçamentária (fls. 

35/36) – Baixa taxa de investimentos (4,07%). 

i) Resultados Financeiro e Econômico e Saldo 

Patrimonial (fls. 37) – Resultado econômico negativo em R$ 

35.167.804,55. 

j) Evolução da Dívida (fls. 37/38) – Aumento de 

142,34% em relação ao exercício anterior. 

k) Peças Contábeis (fl. 38) – Balanço 

Patrimonial não observa o artigo 50, I, da LRF. 

l) Licitações (fls. 40/41) – Despesa total 

licitada (10,37%). 

m) Contratos Remetidos ao Tribunal (fls. 41/43) 

– Intempestividade no envio, contrariando o artigo 7º, I, 

das Instruções n. 02/07. 

n) Transparência na Gestão Pública (fl. 54) – 

Falta de realização das audiências públicas para debater o 

PPA, LDO e LOA. 

o) Desatendimento às Recomendações do Tribunal 

(fl. 54) – referentes às contas do exercício de 2005. 

 

1.3  Acompanham os autos os seguintes expedientes: 

TC-14216/026/07: a Prefeitura Municipal informa 

que solicitou autorização ao Ministério da Fazenda para 

contratar empréstimo de R$ 1.980.000,00 no Banco do Brasil. 

Examinada a matéria durante a auditoria “in loco” não foi 

verificado qualquer irregularidade. 

TC-1599/006/07: Cuidam esses autos de Ofício (n. 
8354/07) assinado pelos Senhores Wandeir Silva e Bertinho 

Scandiuzzi, Presidente e Primeiro Secretário da Câmara 

Municipal de Ribeirão Preto, encaminhando cópia do 

Requerimento n. 30.514/07 de autoria do Vereador Leopoldo 

Paulino, aprovado na Sessão da Câmara Municipal de Ribeirão 

Preto realizada em 02-08-07. Tal requerimento noticia 

possíveis irregularidades na licitação realizada pela 

Prefeitura, cujo objeto era a transferência das contas dos 

funcionários públicos municipais para uma instituição 

bancária privada. A Auditoria constatou que a licitação e o 

contrato firmado com este objetivo foi remetido a esta 

Egrégia Corte de Contas e autuado sob o n. TC-1918/006/071. 

A contratação foi efetivada com o Banco Santander 

Banespa S/A., em 01-08-07, no valor de R$ 33.067.125,00 

                     
1  Relator Eminente Conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga 

(v.acórdão publicado no DOE de 18-6-08). 



(fls.1145 do anexo V). 

A Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal julgou 

regulares a licitação, o contrato e o ato determinador das 

despesas. 

No mais, informou que outros dois processos 

trataram da matéria, TC-1298/006/07 (Representação contra 

Edital - fls.1155 do anexo V) e TC-13310/026/07 

(Representação contra Edital – fls.1158 do anexo V), ambos 

já arquivados. 

TC-26952/026/07 e TC-27948/026/07: os autos 

cuidam de comunicação do Ministério da Fazenda informando a 

regularização de operação de crédito entre a Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto e a Companhia Paulista de Força 

e Luz – CPFL, por intermédio dos Processos Administrativos 

n. 17944.001498/2005-93 e 17944.000529/2007-51. Examinada a 

matéria durante a Auditoria “in loco” não foram apontadas 

quaisquer irregularidades. 

 

1.3.1 A Auditoria, constatou, também, a instauração de 

Expediente Interno sob o n. 47/07 (convertido em 003/2008), 

visando à apuração do furto de um bebedouro de água do 

Centro de Qualificação Social e Profissional, patrimônio 

119997, pendente de decisão final até a data da inspeção 

“in loco” (fls. 1163/1171 do Anexo V). 

 

1.4  Regularmente notificado o Sr. Welson Gasparini, 

Ex-Prefeito Municipal (pessoalmente à fl. 4 e pela imprensa 

à fl. 62) e após ter sido prorrogado o prazo inicialmente 

concedido (fl. 68), a Secretária dos Negócios Jurídicos da 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ofereceu 

justificativas, acompanhadas de documentos (fls. 69/436 e 

fls. 438/439), sustentando, em síntese: 

a) Planejamento e Execução Física: embora pelas 

regras de elaboração exigível tal nível de detalhamento, 

existe lei municipal estabelecendo critérios e condições 

para concessão de auxílios e subvenções. Quanto à previsão 

específica para as políticas de pessoal, a Prefeitura não 

tinha qualquer política de pessoal que não o estabelecido 

na própria Constituição Federal, ou seja, a revisão anual, 

tanto assim que nenhuma alteração houve que não a referida 

revisão. 

b) Realização Operacional - Criação, Expansão e 

Aprimoramento da Ação do Governo Municipal: segue anexo o 

demonstrativo dos investimentos realizados pela Prefeitura 

dentro das possibilidades econômicas, sem afetar o 

equilíbrio das despesas. 

c) Dívida Ativa: verifica-se no demonstrativo 



que segue anexo o salto que houve comparando com o período 

anterior. Ressaltou que a instalação do Call Center e 

atendimento dos munícipes no Poupa Tempo, assim como, as 

medidas adotadas conjuntamente com as Varas da Fazenda 

Pública, através de convênios com o Poder Judiciário, 

aumentaram significativamente a recuperação dos créditos. 

d) Multas de Trânsito: as glosas apontadas pela 

Auditoria estão justificadas nos documentos anexos da 

TRANSERP. 

e) Aplicação no Ensino: a não aceitação por 

esta E. Corte do lançamento dos restos a pagar, empenhados, 

mas, não liquidados, como gastos efetivos da Secretaria da 

Educação no exercício de 2007 gerara uma situação de 

incompatibilidade jurídica com a impossibilidade da 

liquidação das despesas antes do recebimento definitivo do 

objeto contratado. Em suma, o posicionamento da Auditoria 

quanto à questão traz uma incompatibilidade insuperável 

face à lei de Licitações e Contratos que não permite o 

pagamento antecipado, vez que no caso concreto, as obras 

ainda não haviam sido entregues em dezembro de 2007. 

O cancelamento de restos a pagar decorreu de 

fatos não imputáveis à Administração, pois a empresa 

vencedora abandonou as obras inacabadas, o que ensejou o 

cancelamento unilateral do contrato. Com isso foi 

impossível cumprir o planejamento dos gastos com Educação, 

para dar cumprimento ao mandamento constitucional. 

Quanto ao Plano de Carreira e Remuneração dos 

Professores da rede Municipal, o Magistério possui Estatuto 

próprio que assegura a valorização do profissional de 

ensino e regulamentando as promoções na carreira e demais 

direitos que amparam os servidores lotados na Secretaria 

Municipal da Educação, assegurando vencimentos e vantagens 

dos referidos profissionais. 

f) Despesas com Saúde: quanto aos restos a 

pagar não liquidados a Secretaria da Saúde implantou um 

planejamento de abastecimento, ou seja, uma previsão de 

consumo, para evitar desabastecimento, compras para atender 

um período de quatro meses. Ocorre que as entregas e, 

consequentemente, seus pagamentos devem ser planejados, 

pois a Secretaria não tem como armazenar grandes 

quantidades de produtos, assim, embora empenhado o 

dinheiro, os pagamentos são inscritos em restos a pagar. De 

outra forma não poderia a Administração proceder. 

Quanto ao cancelamento de restos a pagar, 

decorreram de alterações nas dosagens de comprimidos 

fazendo com que os fornecedores tivessem que se adequar. 

Nas obrigações decorrentes de decisões judiciais, quando de 



seu exaurimento, cancelaram-se as respectivas compras nas 

Atas de Registro de Preços. Observou que, não obstante os 

fatos apontados, a Prefeitura tem uma despesa de 

aproximadamente 27% de seu orçamento com a área da saúde, 

conforme verificou a Auditoria. 

g) Outras Despesas: a Auditoria aponta uma 

elevada despesa em duas escolas municipais que de fato 

apresentam um alto gasto com água em razão de vazamentos 

decorrentes da deficiente rede instalada. A Secretaria da 

Educação determinou providências no sentido de sanar o 

problema. 

Não merece prosperar a impugnação da Auditoria 

quando aponta que os gastos, com a manutenção da frota de 

veículos, estão sendo pagos com verba de adiantamento, 

entretanto, se somadas ultrapassam o valor permitido, pelo 

que deveriam se submeter a convite, pois são ocorrências 

diferentes, em datas diferentes. Os defeitos nos veículos 

precisam ser sanados rapidamente, não são de grande monta 

os valores, razão pela qual, são pagos com dinheiro de 

adiantamento como o Decreto Municipal permite. 

h) Resultado da Execução Orçamentária: segue 

anexo o demonstrativo dos investimentos. 

i) Resultados Financeiro e Econômico e Saldo 

Patrimonial: o resultado econômico apontado decorre de 

dívida contraída com a Autarquia Municipal – DAERP, no 

valor de R$ 74.241.629,56 e com o acordo judicial firmado 

com a TELESP no valor de R$ 22.132.537,65. 

j) Evolução da Dívida: conforme apontado no 

item anterior, as dívidas resultaram no percentual de 

142,34% em relação ao período de 2006, posto que não 

consideradas naquele ano. 

k) Peças Contábeis: realmente o Balanço 

Patrimonial não individualizou os saldos vinculados, não 

obstante, tenha sido entregue o Boletim de Caixa e Bancos 

no balanço de 2007 (documento 13) no qual constam as contas 

individualizadas.  

l) Licitações: silenciou. 

m) Contratos Remetidos ao Tribunal: trata-se de 

falha administrativa motivada pela escassez de pessoal nos 

setores e o excesso de atividades. Falhas que se requer 

sejam relevadas. 

n) Transparência na Gestão Pública: de fato não 

foi realizado o quanto disposto no artigo 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, procedimento que será observado 

doravante, com o objetivo de aperfeiçoar o procedimento 

para o exercício de 2010. 

o) Desatendimento às Recomendações do Tribunal: 



silenciou. 

 

1.4.1 O Senhor Welson Gasparini, Ex-Prefeito Municipal 

de Ribeirão Preto, também ofereceu justificativas, 

acompanhadas de documentos (fls. 441/477), sustentando, em 

síntese: 

a) Planejamento e Execução Física: a política 

pública adotada até então possui total transparência, já 

que os programas e os repasses financeiros são amplamente 

discutidos e aprovados pela Sociedade Civil Organizada, por 

intermédio dos Conselhos Municipais da Assistência Social, 

da Criança e do Adolescente e da Educação. 

b) Realização Operacional - Criação, Expansão e 

Aprimoramento da Ação do Governo Municipal: esta falha foi 

corrigida, conforme se verifica do Anexo I – Despesas por 

Função e Grupo de Despesa, já acostado aos autos, bem como, 

juntado com as informações prestadas pela Prefeitura. 

c) Dívida Ativa: é inegável o avanço da Dívida 

Ativa, principalmente no exercício de 2007. 

d) Multas de Trânsito: anexou as informações 

apresentadas pela TRANSERP, Sociedade de Economia Mista, 

que tem a finalidade de gerir o transporte urbano e o 

trânsito na cidade de Ribeirão Preto, esclarecendo os 

pontos levantados pelos Agentes de Fiscalização. E, as 

informações sobre possíveis atrasos no recolhimento das 

guias do FUNSET já foram esclarecidas através do TC-

4044/026/072. 

e) Aplicação no Ensino: tais observações 

levantadas pelos Agentes de Fiscalização encontram-se 

perfeitamente esclarecidas e comprovadas através dos 

documentos e demonstrativos já anexados, bem como, do anexo 

relatório efetivado pelos técnicos da Secretaria Municipal 

da Educação, que demonstram toda a regularidade e 

legalidade dos atos praticados e adotados. 

f) Despesas com Saúde: o critério de pagamento, 

como deve ser, obedece rigorosamente a ordem cronológica de 

entrega e/ou prestação do serviço, ocorrendo muitas vezes 

que o valor é empenhado, porém, em razão de prazo de 

entrega ou de término do serviço, algumas vezes ocorre a 

situação de restos a pagar. O montante de recursos 

financeiros aplicados na área da saúde de 2007 foi de 

praticamente o dobro do mandamento Constitucional que é de 

15%, tendo atingido um percentual de mais de 27%, conforme 

atestado pelos Agentes de Fiscalização. 

g) Outras Despesas: da mesma forma, reportou-se 

                     
2  Relator o eminente Conselheiro Dr. Robson Marinho. 



ao relatório apresentado pelos técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação, que muito bem elucidam as 

observações feitas pelos Agentes de Fiscalização. 

h) Resultado da Execução Orçamentária: há de se 

considerar que as receitas por excesso de arrecadação e a 

entrada de R$ 33 milhões referentes a licitação dos 

direitos pela centralização da folha de pagamento, vencida 

pelo Banespa/Santander só aconteceram no final do 

exercício, o que impossibilitou a abertura de processos 

licitatórios para obras e outros investimentos. Entretanto, 

estes fatores geraram um superávit nas contas de 2007 da 

ordem de R$ 45,3 milhões, o que possibilitou a realização 

de investimentos em 2008. Assim, ficou caracterizada a 

recuperação da capacidade de investimentos com a 

consequente elevação do índice em questão. 

i) Resultados Financeiro e Econômico e Saldo 

Patrimonial: o que contribuiu para o resultado econômico 

negativo foi a incorporação de passivos oriundos de 

administrações anteriores, inclusive por determinação do 

TCESP, em que não restou ao Prefeito outra alternativa, 

senão a de renegociar todas a dívida com o DAERP. 

j) Evolução da Dívida: no exercício de 2007, 

caso não tivesse assumido dívidas deixadas por 

administrações anteriores a 2005, estas conduziriam a uma 

redução de 5% em relação ao ano anterior. A Administração 

em nada contribuiu para o aumento verificado, pois não 

contraiu novas dívidas, bem como honrou os pagamentos 

previstos. 

k) Peças Contábeis: no Balanço Patrimonial de 

2009 consta a escrituração dos saldos individualizados. 

l) Licitações: silenciou. 

m) Contratos Remetidos ao Tribunal: somente 

após a coleta de assinaturas dos atos administrativos, 

respectivas publicações dos extratos e formatação dos 

processos licitatórios suplementares é que as cópias eram 

encaminhadas ao TCE. 

n) Transparência na Gestão Pública: criou e 

mantém o Programa Ribeirão Transparente como canal direto 

de prestação de contas da Prefeitura com a sociedade, 

inclusive disponibilizando em tempo real todos os 

pagamentos realizados pelo programa “Orçamento e Pagamentos 

em tempo real”. 

o) Desatendimento às Recomendações do Tribunal: 

de acordo com as observações feitas pelos Agentes de 

Fiscalização sobre este item, os esclarecimentos 

apresentados nos itens anteriores já tratam dos casos 

apontados aqui, entendendo-se como sanados, dentro das 



providências apresentadas. 

Para expedientes que acompanham o presente 

processo disse que os respectivos assuntos estão sendo 

tratados nos apartados,  e neles, ofertados, caso a caso, 

informações e esclarecimentos devidos, sendo que, vários já 

foram encerrados. 

 

1.5   O Setor de Cálculos da Assessoria Técnica (fls. 

479/485) examinou os resultados sobre a aplicação no ensino 

e entendeu que deve prevalecer a exclusão: 

  a) do valor de R$ 5.501.187,17 correspondentes ao 

saldo de restos a pagar não quitado até 31-01-08; 

  b) do valor de R$ 2.730.309,11 de restos a pagar 

de 2007 cancelados. 

  Assim, reiterou integralmente os resultados 

apresentados pela Auditoria (fl. 28), na seguinte 

conformidade: 

  O Município descumpriu o artigo 212 da 

Constituição Federal, aplicando na educação básica 23,80% 

das receitas oriunda de impostos.  

  No que diz respeito aos recursos advindos do 

FUNDEB, cumpriu o artigo 60, inciso XII do ADCT da 

Constituição Federal, com aplicação de 83,67%. 

  “A Prefeitura demonstrou aplicação equivalente a 

97,31% dos recursos recebidos do FUNDEB em 2007, porém, 

consoante anotação da Auditoria à fl. 29, não demonstrou 

aplicar no primeiro trimestre de 2008, a parcela diferida 

do FUNDEB (equivalente a R$ 1.295.519,27 = 2,69%), daí não 

atendendo ao artigo 21, § 2º da Lei Federal n. 11.494/07”. 

 

1.6   A Unidade de Economia da Assessoria Técnica (fls. 

486/487) no tocante “ao superávit orçamentário de R$ 

124.641.464,18 ou 18,29% da receita arrecadada, a título 

gerencial glosou deste resultado o valor de R$ 

95.949.981,80 de repasses líquidos (fl. 24 do anexo I) e 

considerou a execução orçamentária positiva da 

Administração Direta em R$ 28.691.482,38 ou 4,21% da 

receita arrecadada”. 

  Verificou “os demais itens contábeis do relatório 

e constatou um aumento do superávit financeiro de R$ 

15.718.805,55 para R$ 47.633.266,50; o déficit econômico 

reduziu em 8,67% o resultado patrimonial; consistência 

entre os sistemas econômico e patrimonial, apesar das 

ocorrências apontadas; superávit primário de 10,82%, 

demonstrando uma situação de melhora das contas do 

Município”. Ressaltou, porém, o descumprimento do artigo 

212 da Constituição, diante da aplicação de 23,80% das 



receitas de impostos no ensino, irregularidade suficiente 

para macular as contas conforme jurisprudência da Casa, 

motivo pelo qual, opinou pela emissão de parecer 

desfavorável. 

  A Chefia do órgão (fls. 488/493) entendeu que a 

insuficiente aplicação no ensino impõe a reprovação das 

contas. Acrescentou que “outros aspectos corroboram para 

uma avaliação maculada, dentre os quais, destacam-se falta 

de cobrança adequada da Dívida Ativa e nos itens: Multa de 

Trânsito; Transparência da Gestão Pública, Atendimento às 

Recomendações deste Tribunal, que não foram, no seu 

entender, descaracterizados pela defesa”. 

 

1.7   SDG (fls. 494/496), também, concluiu pela emissão 

de parecer desfavorável. 

Destacou que “a execução orçamentária registrou 

superávit de 18,29%, vindo isso a reduzir a dívida líquida 

de curto prazo ou, o que dá no mesmo, o déficit financeiro 

do ano anterior. 

  De outro lado e em virtude de assunção de dívidas 

judiciais e previdenciárias, a outra espécie de 

endividamento, a de longo curso, cresceu nada menos que 

142,34%”. 

  Quanto aos precatórios - solveu toda a 

exigibilidade do período (R$10,5 milhões) integrada pelos 

débitos do último mapa orçamentário, requisitórios de baixa 

monta, bem assim, a prestação decenal da Emenda 

Constitucional n. 30, de 2000. 

  Entretanto, deixou o Município de aplicar o gasto 

obrigatório na educação global, que se limitou a 23,80% da 

receita resultante de impostos, no FUNDEB aplicou 97,31%, 

mas a Auditoria não conseguiu verificar se a parcela 

diferida (2,69%) foi, mesmo, aplicada no 1º trimestre de 

2008. 

  Propôs as seguintes recomendações: 

  - a Administração deve atender ao comunicado SDG 

n. 07/09; 

  - a lei de diretrizes orçamentárias deve prever 

critérios objetivos para subvencionar entidades do terceiro 

setor (art. 4º, I, “f” da Lei de Responsabilidade Fiscal); 

  - os planos orçamentários devem ser debatidos com 

a população, mediante audiências públicas (art. 48, 

parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal); e 

  - o saldo financeiro de recursos vinculados deve 

evidenciar-se no ativo financeiro do Balanço Patrimonial 

(art. 50, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 



1.8  Os autos informam que o Município aplicou no 

Ensino 23,8% das receitas oriundas de impostos; 

desatendendo ao artigo 212 da Constituição; cumpriu o 

artigo 60, inciso XII, do ADCT, investindo 83,6% dos 

recursos do FUNDEB na remuneração do Magistério na educação 

básica; aplicou 97,3% desses recursos durante o exercício, 

cumprindo o artigo 21, “caput”, da Lei n. 11.494/07 (fls. 

27/30); na Saúde 26,8% (fls. 30/31); as despesas com o 

Pessoal corresponderam a 41% das receitas correntes (fl. 

52); o superávit na execução orçamentária foi de 4,2% (fl. 

conforme registrado pela Unidade de Economia, item 1.6 - 

retro) e no exercício de 2006 de 4,73% (fl. 36); o 

resultado financeiro3 apresentou superávit de R$ 

47.633.266,50 e no exercício de 2006 de R$ 15.718.805,55; 

Restos a Pagar R$ 60.139.955,23 e no exercício de 2006 R$ 

40.948.192,33 (fl. 53); Dívida Ativa R$ 310.361.014,76 e no 

exercício de 2006 R$ 297.001.443,50 (fl. 24); o Prefeito e 

o Vice Prefeito receberam subsídios nos limites das normas 

de regência (fl. 48). 

 

1.9  Pareceres anteriores: 

2004: desfavorável - TC-1924/026/04, parecer 

publicado em 22-9-09; Pedido de Reexame desprovido 

(publicado em 05-6-07); Agravo interposto desprovido 

(publicado em 11-10-07). 

2005: favorável - TC-2932/026/05, publicado em 

31-8-07). 

2006: desfavorável -  TC-3384/026/06, publicado 
em 13-8-08). 

 

 

2. VOTO 
 

2.1   As contas estão realmente comprometidas, como 

concluíram todos os órgãos técnicos desta Corte, pelo 

descumprimento do limite mínimo de investimento no ensino, 

previsto no artigo 212 da Constituição, de 25% da receita 

de impostos, inclusive transferências. No caso concreto, 

elas foram de apenas 23,8%. Trata-se de motivo suficiente 

                     
3  Dados extraídos à fl. 37 do relatório da Auditoria e às fls. 

32/37 do Anexo I. 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 Ativo Financeiro R$ Passivo Financeiro R$ Resultado R$ 

2006 49.505.326,67 33.786.521,12 15.718.805,55 

2007 103.525.488,09 55.892.221,59 47.633.266,50 

 



para emissão de parecer desfavorável à aprovação das 

contas. 

  Malgrado tenha o Município investido 97,3 dos 

recursos recebidos do FUNDEB em 2007, não demonstrou 

aplicar no primeiro trimestre de 2008, a parcela 

remanescente de R$ 1.295.519,27 (fls. 28/29). 

  Outras críticas formuladas nas contas subsistem, 

apontadas nos itens: “Planejamento e Execução Física”; 

“Dívida Ativa”; “Resultados Financeiro, Econômico e Saldo 

Patrimonial”; “Evolução da Dívida”; “Peças Contábeis”; 

“Licitações”; e “Recomendações do Tribunal”. Isoladas, não 

seriam suficientes para comprometer as contas. Mas, diante 

dos pecados capitais mencionados, elas atuam como reforço à 

conclusão desfavorável. 

 

2.2   Nos termos das Instruções deste Tribunal estão 

sendo analisados em autos específicos os Auxílios, 

Subvenções e Contribuições (cf. fl. 39). Do mesmo modo as 

admissões de pessoal, por meio de concurso público e a 

contratação de funcionários por prazo determinado (fls. 

46/47), o Instituto de Previdência dos Municipiários de 

Ribeirão Preto, as aposentadorias e pensões concedidas no 

exercício fiscalizado (fl. 47). 

  Os expedientes anexos, TC-14216/026/07, 

1599/006/07, TC-26952/026/07 e TC-27948/026/07 (cf. item 

1.3, retro) e os acessórios TC-2521/126/07 (ordem 

cronológica de pagamentos), TC-2521/226/07 (aplicação no 

ensino) e TC-2521/326/07 (LRF), tratam de assuntos 

abordados no relatório da Auditoria e serviram de subsídio 

para o exame das contas. Devem, pois, permanecer apensados 

a estes autos. 

 

2.3   Diante do exposto, acompanhando as manifestações 

unânimes dos órgãos técnicos, voto pela emissão de parecer 

desfavorável à aprovação das contas em exame. 

  Determino que os expedientes anexos, TC-

14216/026/07, 1599/006/07, TC-26952/026/07, TC-

27948/026/07, TC-2521/126/07, TC-2521/226/07 e TC-

2521/326/07, permaneçam apensados a estes autos. 

  E, determino que a Auditoria acompanhe a 

conclusão do expediente interno sob n. 547/07, visando à 

restituição do valor pago a maior ao Engenheiro Marcos 

Augusto Spinola de Castro, Secretário de Planejamento e 

Gestão Pública da Prefeitura Municipal e do expediente 

interno sob n. 47/07, objetivando a apuração do furto de um 

bebedouro de água, conforme propostas de fls. 48 e 52. 

 



2.4   Esta deliberação não alcança os atos pendentes de 

apreciação por este Tribunal. 

 

  Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009. 

 

 

MARIA REGINA PASQUALE 

SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO 

 


